
 
 

تی  ه و  پشانگای فرانکفۆرتی نوده شداری له مین جار کورد به بۆ سھه
  کات کتب ده
  

  بدو ن عه دهر ئه
 

  
کی  مانیا ، پشانگایه شاری فرانکفۆرتی ئه   له مۆ ، سانه کوو ئه تاوه  ھه  وه1949سای  له
ژمرت  ترین پشانگا ده وره گه  ، به شانگایهم پ  ئه دیاره.  وه کرته تی بۆ کتب ده ه و ی نوده وره گه
زار ناونیشانی   ھه310  و، زیاتر له  2 کم184000ی     نزیکه گاته ی ده که ره  ڕووبه که.  جیھاندا  له

زگای   ده7200  م ساڵ زیاتر له  ئه.  چاپکراون  زاریان تازه  ھه80   ، که جۆری تدایه مه کتبی ھه
 ،  م پشانگایه ئه خۆیدا  خۆی له. ن  که شداری ده  ووتی جیھان به100  ، له  وه چاپ و بوکردنه
دیبان و  وه ، ئه موو جیھانه ھه  له سانه .  بی جیھانییه ده ی رۆشنبیری و ئه وره فیستیڤاکی گه

. نتس به جۆر ده مه ڕو سیمیناری ھهندین کۆ   چه. وه بنه  فرانکفۆرت کۆده هران و رۆشنبیران ، ل نووسه
وا   که ی جگای خۆشحایه وه ئه.  ورووژنرت   ده وه رانه ن نووسه الیه ی گرنگ  له له سه ندین مه چه

ش  مه  ئه،کات ی جیھان ده زنه م پشانگامه شداری ئه  لی کوردیش به گه ، ی س ساه بۆ ماوه
  .جیھان  کوردی بهی  و مژوور ب و ھونه ده  بۆ ناساندن و ئاشناکردنی ئه وکی باشه ھه
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تی رۆشنبیری  زاره ڵ وه گه له)  شاری مانھایم ندی زانین ورۆشنبیری کورد له ناوه (  ی س ساه ماوه
ین و  که ردووال ده ھه ستخۆشی له ده. ن  که ش ده یه پشکه وره  گه ته م خزمه تی کوردستان ، ئه حکومه

م  ، ئه یه وه بیرھنانه جگای وه. ن   بکه هزن مه   چاالکیهم شداری ئه موو ساک به ھه ھیوادارین که
کانیش  ی کتبه  ژماره  وهکات، شداری ده جۆری کوردی به مه  ناونیشانی کتبی ھه650  ساڵ زیاتر له

 4   له زنه م پشانگا مه ئه. چاپکراون  شکی زۆریان کتبی تازه  به  که کتب،3000ی   نزیکه گاته ده
شداری   دیبی کوردی به ر وئه ک نووسه  م ساڵ کۆمه  ئه دیاره. بت  وام ده رده ر  به به ئۆکتۆ8بۆ 
ركی تریش  ند نووسه  چه  له جگه) ت  مه تیف ھه مان له که له ی گه وره شاعیری گه (  وانه ن له که ده
ب و مژووی کورد   ده  ئهی رباره ند کۆڕو سیمینارک ده ش  چه  وه  له جگه.  دن   وه  کوردستانه له که

 شداری  تی  ، به تایبه مانیا به  گشتی و ئه  بهران نده کانی ھه  کورده ھیوادارم که. کرت  ش ده پشکه
  . ن  ده خۆیان نه ست  ده  له  زرینه له و ھه ن و، ئه  بکه  گرنگه م فیستیڤاه ئه
  
   

    /  بۆ زانیاری
   دایه 964ی   خانه5ی   ، ھاله م پشانگایه شی کوردی له شونی   به

  وه فوونه له  ته م ژماره ندی به  یوه توانن په ھا بۆ زانیاری زیاتر ده روه ھه
  017629094065. ولری  سۆران ھه  .ن  بکه
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